
Důležité informace
k lyžařskému výcviku pro žáky II. stupně

Termín: 11. 2. – 15. 2. 2019 (pondělí – pátek) Oáza Loučná nad Desnou

Doprava: denní dojíždění školním autobusem odjezd ráno od 6. ZŠ Šumavská.

Sraz: 8.50 hod. parkoviště 6. ZŠ Šumavská, Šumperk nebo je možné ráno zůstat ve školní
družině a odejít na sraz s dozorem, družinu nahlásit p. Poláškové.

Odjezd v 9.00 hod., nečekáme. V případě nenadálé událost je možné se spojit telefonicky
603 324 111. Kdo přijde pozdě, odchází do školy a zůstává ve výuce. Vedoucí kurzu uvědomí
rodiče  a  ředitele  školy.  Rodiče  mohou  dovést  na  vlastní  náklady  žáka  na  svah  a  předat
vedoucí kurzu.

Návrat: 15.30 hod. u 6. ZŠ Šumavská, Šumperk, odjezd z Loučné nad Desnou v 15.00 hod.,
rozchod na parkovišt 6. ZŠ Šumavská.
Pokud  by  žák  chtěl  nastupovat  a  vystupovat  po  cestě,  Rapotn,  Velké  Losiny,  je  nutná
písemná žádost u sekretářky školy.

Pozor ve středu a v     pátek je zkrácené lyžování. Odjezd po obědě v 13.00 hod. z     Loučné  
nad  Desnou, příjezd do Šumperku cca 13.30 hod. 

V případě  náhlého onemocnění  před  zahájením  lyžařského kurzu  bude  zaplacená  částka
vrácena po celkovém vyúčtování kurzu. 
Po zahájení kurzu je zaplacená částka nevratná.
Neúčast  je  nutné  ihned  oznámit  vedoucímu  kurzu  (Mgr.  Petra  Polášková,  mobil
603 324 111). 

Vybavení: sjezdové lyže či snowboard (dle výběru),
na lyže nutná lyžařská helma, na snowboard nutná lyžařská helma,  
doporučujeme i chránič páteře,
vhodné  oblečení  dle  počasí,  náhradní  rukavice,  ponožky,  
lyžařské brýle, svačina, pit.

Lyže i prkna si necháváme v boudě na sjezdovce, ale pouze na vlastní nebezpečí, lyže nelze
pojistt prot krádeži. Lyže i prkna si můžete vozit domů, kdo by měl zájem.
Nebrat cenné věci a větší obnosy peněz, věci si necháváme bez dozoru pod sjezdovkou.

Před odjezdem je nutné odevzdat tyto doklady:
potvrzení  či  prohlášení  o seřízení  lyží,  snowboardu  (ze servisu nebo postačí  i  prohlášení
rodičů, kteří ale tmto přebírají veškerou zodpovědnost).

Obědy ve školní       jídelně jsou odhlášeny společně.  Pokud onemocní  a  případně přijdou  
do  školy, je třeba si obědy znovu nahlásit u paní D. Fabiánové.



PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ 
Lyžařský kurz je školní akcí, proto i  zde plat veškerá ustanovení školního řádu. Jelikož se
lyžařský výcvik koná v místech rizikovějších než obvykle, je nevyhnutelné bezvýhradné plnění
školního  řádu,  a  to  z  důvodu  zajištění  bezpečnost,  zdraví  všech  účastníků  a  zdárného
průběhu kurzu.  Jde zejména o plnění všech pokynů instruktorů a slušné, bezproblémové,
odpovědné a vstřícné chování účastníků. Během akce je přísně zakázáno užívání jakýchkoliv
alkoholických  nápojů,  kouření  nebo  užívání  jiných  návykových  látek.  Za  hrubé  porušení
pravidel  může být žák z kurzu vyloučen bez náhrady.  Žádáme rodiče, aby poučili  své dět
o chování na lyžařském kurzu ve smyslu výše uvedeného textu. 

S pozdravem

Mgr. Petra Polášková, vedoucí kurzu, 603 324 111.


